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Part sinch - Magnetism 2 - Magnetostàtica ant la materia
An costa part i tratoma dël magnetism ant la matéria, i definima 'l vetor ëd magnetisassion e peui i vardoma
com a peul esse modelà un material magnetisà. I parloma dël camp magnétich H, e i definima la sussetività e
la permeabilità magnética. I parloma donca ëd sircuit magnétich, ëd fòrsa magnetomotriss e dël ciclo
d'istéresi. I vardoma ij magnéte përmanent. Peui i tratoma dl'indussion magnética definend l'autoindutansa e
l'indutansa mùtua. I l'oma donca le base për vardé ij fenòmeno transitòri ant ij sircuit.
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MAGNETISASSION DIJ MATERIAJ

An costa tratassion i vardoma 'd manten-e lë schéma che i l'oma dovrà passand da l'eletrostàtica ant
ël veuid a l'eletrostàtica an presensa ëd dielétrich. Parèj coma là i l'oma vist na "polarisassion" che as
produvìa ant la matéria, sì i vëddoma la "magnetisassion", con j'istésse aprossimassion ch'i l'oma fàit për
podèj rasoné da na mira macroscòpica. I vëddroma che diferent materiaj a peulo comportésse an manera bin
diferenta an presensa ëd camp magnétich (ma i l'oma 'dcò vist che condutor e isolant as compòrto an manera
diferenta an presensa ëd camp elétrich).

Contut che peui, ant la tratassion, i vëddroma pì che tut le còse da na mira macroscòpica, a venta
macassìa fé na cita introdussion sj'orìgin atòmiche dle proprietà magnétiche.

Le corent atòmiche
I l'oma vist che na spira përcorùa da corent as compòrta coma un dipòlo magnérich. Sto fàit a l'ha

sugerì a Ampere, fin-a dai prim studi, che le proprietà magnétiche dla materia a podèisso derivé da corent
elétriche che as produvìo andrinta a la matéria midema a livél atòmich.

An efét, ant ël modél atòmich fàit da na nos sentral e da eletron ch'a-j viro antorna, st'ipòtesi a l'é
pitòst lògica, dal moment che l'òrbita a peul esse vëddua coma na spira, përcorùa da l'eletron che a fà na
corent che coma media a l'é costanta. Ógni eletron a forma donca un moment magnétich, ciamà "moment
orbital". An pì i savomache j'eletron che a òcupo j'orbitaj a l'han ëdcò un moviment ëd rotassion antorna
n'ass, che a l'é dit "spin", e che a pròvoca 'dcò chièl un moment magnétich.

Ógni àtom a l'ha donca ëd "corent atòmiche" su spire sarà, e ògni eletron a peul esse socià adoi
moment magnétich (orbital e spin), che, almanch an prima aprossimassion, a concoro a formé le proprietà
magnétiche dla sostansa material.

Vetor ëd magnetisassion
Ant la matéria a-i son donca costi moment ëd dipolo magnétich m, a livél atòmich, che a concoro a

formé un vetor macroscòpich (ant ël sens ch'i l'oma già vist a propòsit ëd dielétrich) M, che as dis "intensità
'd magnetisassion" o giusta "magnetisassion", definì da l'espression

V
m

M i i

andova l''ndes i as arferiss a tuti ij moment magnétich elementar mi contnù ant ël volumet V,  cand  sto
midem V a tend a zero da na mira macroscòpica (për cit ch'a sia a conten sempe un gròss nùmer ëd moment
elementar). Costa a l'é la sòlita ipòtesi ëd cand as considera un mojen coma contìnuo.

Sto vetor a l'ha le dimension d'un moment magnétich për unità 'd volum e donca a l'é misurà an
[ampere / meter].

An general i podoma supon-e che se a-i son nen camp magnétich aplicà da fòra, tuti ij moment mi
che a concoro a formé M, a peusso avèj na diression d'autut casual, donca con assion ch'as anulo l'un-a con
l'àutra, an manera che 'l vetor arzultant M a sia ugual a zero.

An  presensa  d'un  camp  magnétich  ij  moment  elementar  a  tiro  a  orientésse  paraléj  al  camp,  dal
moment ch'i l'oma vist che le spire a arsento 'd na cobia che a tira a butéje përpendicolar al camp midem. An
costa manera 'l valor che a pìja M a dipend dal nùmer e valor dij dipòj elementar mi che, ant l'unità 'd volum,
as oriento an costa manera.

Parèj com i l'oma fàit a propòsit dij dielétrich, sì i vardoma 'd capì che camp a produv un material
che a l'àbia na magnetisassion M, sensa ten-e cont ëd come costa magnetisassion a l'é prodòta e mantnùa.
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Arpresentassion d'un material magnetisà
A-i son doe manere 'd consideré un material magnetisà, dont la prima a l'é cola 'd consideré

l'ansema 'd corent atòmiche, che as combin-o a livél macroscòpich ant na "corent ëd magnetisassion",
mentre la sconda manera a l'é cola 'd parte da la considerassion dij dipòlo magnétich, e la definission ëd
n'imaginària "caria magnética" e "pòlo magnétich", che a peussa giustifiché j'efét che as nòto.

Ant ël cas dle corent ëd magnetisassion la tratassion a l'é basà an sla densità 'd corent ëd
magnetisassion e la considerassion dël "potensial vetor magnétich", mentre ant ël cas dla considerassion dël
pòlo magnétich la tratassion a deuvra 'l "potensial scalar magnétich".

Corent ëd magnetisassion
I comensoma a traté 'l problema da la mira dle corent ëd magnetisassion. I consideroma donca un

material magnétich coma col arpresentà an figura 1, fàit da un dàit nùmer dë spire elementar për unità 'd
volum, che a sio përcorùe tute ant l'istéss sens da corent atòmiche e tute antorna a la diression individoà da
nòstr vetor M.

Figura 1 - Material magnetisà an manera uniform.

As peul noté fàcil che andrinta al material, supòst uniform, tute le corent che as produvo as elìmino
'dcò con le corent davzin, përchè ant ògni pont as peul imaginé na corent e un-a istéssa an sens contrari. Sòn
a càpita nen an sle surfasse esterne dël material, andova coste corent a son nen compensà da corent an sens
contrari.  A-i  saran  donca  'd  corent  che  a  saran  màssime  an  sle  surfasse  paralele  al  vetor M e  nule  an  sle
surfasse përpendicolar al vetor M.

Se 'l material a l'é nen magnetisà an manera uniform, antlora andrinta al material midem le corent
ch'as produvo a son pì nen an condission d'anulésse da 's për tut, e donca a esist nen mach na corent ëd
surfassa,  ma  a-i  son  ëdcò  'd  corent  interne  al  material.  L'ansema  'd  coste  corent  a  ven  ciamà  "corent ëd
magnetisassion".

Relassion fra magnetisassion e corent ëd magnetisassion
I consideroma un còrp ch'a sia magnetisà an manera nen uniform, e an cost còrp i vardoma doi

volumet ëd material davzin, arferì a un sistema d'ass cartesian, com arpresentà an figura 2

Figura 2 - Arpresentassion dla magnetisassion nen uniform
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Ij doi volumet dV1  e dV2  a son  istéss e con lat arpresentà da dx, dy, dz,  e a son l'un tacà a l'àutr
ant la diression dl'ass y.

Se la magnetisassion  a l'é nen uniform e i consideroma M (x,  y,  z)  al senter dël volumet dV1,  i

l'avroma che al senter dël volumet dV2  costa magnetisassion a sarà yd
y

zyxM
zyxM

,,
,, (sempe

trascurand ij termo d'órdin superior).
Adéss i consideroma la component Mx  an diression x  ëd costa magnetisassion. I podoma socé al

volumet dV1  un moment magnétich dont la component paraléla a l'ass x a vala Mx dx dy dz. I podoma peui
supon-e che costa component a sia dovùa a na corent ëd magnetisassion che as anvërtoja an sël pian normal a
Mx, an sens antiorari, arlongh na spira 'd surfassa dy dx.

I l'oma vist che për ël moment magnétich m  prodovù da na spira a val la relassion m  I  S,
andova S a l'é la surfassa dla spira, e da sì i podoma arcavé 'l valor dla corent I1 socià a la component Mx
dla magnetisassion ant ël volumet dV1.

dxM
dzdy

dzdydxMI x
x

1

Ant ël volumet dV2  la corispondenta corent a sarà dàita da:

dydx
y

MdxM
dzdy

dzdydxdy
y

MMI x
x

x
x2

Sòn a veul dì che an sla surfassa 'd separassion dij doi volumet a-i sarà na corent diferenta da zero,
con diression dl'ass z, e con valor :

dydx
y

MIII x
mz 21'

I podoma arpete tut ël discors partend da doi volumet che a sio adiacent arlongh l'ass x anvece che
l'ass y, e i trovoma che a-i é 'ncora n'àutr contribù a la corent con diression dl'ass z, che a val:

dydx
x

M
I y

mz"

e donca na corent total arlongh la diression z dàita da dydx
y

M
x

M
III xy

mzmzz

A sta mira i podoma divide costa espression për la surfassa elementar dx dy, përpendicolar a la
diression z, e i otnoma la densità 'd corent ëd magnetisassion Jmz ant la diression z.

y
M

x
M

J xy
mz

A l'é ciàir che tut lòn ch'i l'oma vëddù sì dzora as àplica a l'istéssa manera a tute e tre le component,
e donca, a la fin, as oten che an general la densità 'd corent, intèisa coma vetor, a l'avrà l'espression:

MrotJ

Se donca la magnetisassion M a l'é costanta, antlora la densità 'd corent J a val zero. Ant ògni meud
an sla surfassa dël material a-i é na dëscontinuità 'd magnetisassion, e donca lì la densità 'd corent a l'é nen
zero.

Se i  arpijoma l'esempi ch'i  l'oma arportà  an figura 1 e  se  i  suponoma che la  magnetisassion a  sia
direta second l'ass z, an manera che a sia Mx  My  0, i l'avroma che:



Eletricità e Magnetism - Magnetism 1

156

0;; mzmymx J
x

MJ
y

MJ

Se la magnetisassion a l'é costanta, andrinta al material le corent a son zero. An sla surfassa a-i é na
dëscontinuità dla magnetisassion che a passa da M a 0, e donca i l'avroma an sla surfassa i l'avroma na
densità 'd corent ëd magnetisassion che i ciamoma Jsm.

Për trové la relassion fra la megnetisassion e costa corent i comensoma a consideré la surfassa 'd
separassion fra material e veuid, con a l'é arpresentà an figura 3, andova i suponoma che M  e la normal n  a
stio an sël pian dla figura.

Figura 3 - Corent ëd magnetisassion ëd surfassa

Dàit antlora 'l përcors sarà C, a caval dla surfassa, i podoma calcolé ël fluss S(Jm) dla densità 'd
corent Jm  travers la surfassa limità da C. I podoma scrive che :

S
mS dsnMrotJ

che, mersì al teorema dë Stokes, a peul esse scrita coma:

C
mS ldMJ

I l'oma che Mt a l'é la component dla magnetisassion tangent a la surfassa, e se i consideroma che
h 'd figura a peul tende a zero, mentre i podoma consideré Mt costanta an sël tràit l, l'integral a pija 'l valor

Mt l. D'àutra part, se la densità 'd corent ëd surfassa Jm a l'é normal al pian dla figura, sò fluss a sarà dàit
da Jsm l, e donca i l'avroma che Jsm Mt  . An forma vetorial i l'avroma che:

nMJ sm

con n che a l'é la normal a la surfassa e Jsm che a l'ha le dimension ëd na corent për unità 'd longnëssa.

Camp magnétich generà da un material magnetisà
I l'oma vist a propòsit dël potensial vetor magnétich che 'l camp B prodovù da na spira as oten

coma rotor dël potensial A. I l'oma 'dcò vist che 'l potensial A prodovù da na spira che a l'àbia moment m a
l'é dàit da:

3
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I podoma consideré che ògni element ëd material v' a l'àbia un moment magnétich m che a val

vrMm

andova r' a l'é'l ragg vetor che, ant ël sistema d'arferiment dovrà, a andividoa v'. Ël potensial vetor generà
ant un pont P andividoà dal ragg vetor r a sarà dàit da:

vd
rr

rrrMrA
V

3
0

4

Costa  espression  a  peul  esse  tratà  an  manera  d'esprimla  con  le  dendità  'd  corent  e  peui  a  ventrìa
calcolé 'l rotor dël potensial trovà parèj. Ël càlcol a l'é macassìa bin complicà e i lo arportoma nen dal
moment che a sarìa fòra da nòstr but. I calcoleroma B peui, dovrand n'àutra manera.

I l'oma tratà prima sto argoment, fin-a a sta mira, përchè a servìa a lòn ch'i disoma sì sota.

Ël camp magnétich H (intensità magnética)
I l'oma già antroduvù sto vetor, che i l'oma ciamà "camp magnétich",  mentre  'l  vetor B a l'é stàit

ciamà "indussion dël camp magnétich". A peul esse che sòn a l'àbia prodovù quàich confusion, dal moment
che fin-a sì, parland dël vetor B, i l'oma sovens dovrà la locussion "camp magnétich".

La forma diferensial dla lèj dla sircuitassion d'Ampere, com i l'oma vist, a l'é rot B 0 J. Da lòn
ch'i loma vist sì dzora as deduv che al vetor indussion B a concoro nen mach le densità 'd corent ëd
condussion J, ma 'dcò cole 'd magnetisassion Jm, e sòn a pòrta a scrive:

mJJBrot 0

ma i l'oma 'dcò vist che Jm a val rot M e combinand ste doe espression i otnoma

JMBrotJMrotBrot

MrotJBrot

MrotJBrot

00

0

000

sìdae

përdividende

I arcordoma che parland d'eletrostàtica ant ij dielétrich i l'oma trovà un problema smijant, andova 'l
camp elétrich a l'era anfluensà nen mach da le càrie efetive, ma 'dcò da le càrie 'd polarisassion d-el dielétrich
midem.

A sta mira, parèj com ant ël camp elétrich i l'oma antrodovù 'j vetor D, sì i antroduvoma 'l vetor H ,
definì coma :

MBH
0

I podoma sùbit vëdde che sto vetor a l'é istéss a col ch'i l'oma dësgià antrodovù ant ël veuid, andova
i l'oma sempe M  0. Ant ògni cas ( veuid ò materia) a val la relassion rot H J.

Se i consideroma na surfassa S duverta, con un contorn C,  e  i  calcoloma 'l  fluss  dël  vetor rot  H
travers sta surfassa i l'avroma antlora che

SS

dsnJdsnHrot

che, con ël teoréma dë Stokes aplicà a snistra a dventa:
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C

IldH

Cost  a  l'é  'l  teoréma  dla  sircuitassion  d'Ampere  an  forma  pì  general,  che  a  ten  cont  edcò  dla
presensa 'd materiaj con na magnetisassion.

A sta mira as peul capì l'amportansa dë sto vetor che, com i l'oma già osservà, a l'ha na fonsion
corispondenta a cola dël vetor D ant ël camp elétrich. Parèj coma D a ciamava nen che ij termo 'd
polarisassion a fusso esplìcit, parèj ëdcò H a ciama nen che ij termo 'd magnetisassion a sio esplìcit.

Equassion dël camp magnétich
I l'oma già vist, con lòn ch'i l'oma dit fin-a sì, che ìl vetor indussion dël camp magnétich a l'é un

camp solenoidal, ant ël sens ch'i l'oma sempe che:

0Bdiv

I l'oma 'dcò vist che un camp magnétich prodovù da un material magnetisà a peul esse arpresentà
con na dàita distribussion ëd densità 'd corent. Ant ògni cas i l'oma che 'l camp B a l'é prodovù da corent,
ch'a sio 'd condussion opura  'd magnetisassion. I podoma deduve che l'espression sì dzora a val an tuti ij cas
ëd camp magnétich, prodovù da fij përcorù da corent opura da materiaj magnetisà.

Da lòn ch'i  l'oma vist  prima a ven ëdcò che ,  tant  ant  la  matéria  che ant  ël  veuid,  a  val  sempe la
relassion:

JHrot

Coste a son le doe equassion fondamentaj dël magnetism, che a valo tant ant la materia com ant ël
veuid. A coste relassion a venta gionté la relassion che a anlìa fra 'd lor ij tre vetor B, H, M.

Pròpi com a capitava con un dielétrich polarisà, ëdcò ambelessì i l'oma che la magnetisassion a
dipend dal camp total e nen mach dal camp butà da fòra, con an pì la complicassion dla possìbil presensa 'd
magnete permanent. I vëddroma che 'dcò sì la costion as arzolv con considerassion fenomenològiche.

I comensoma antlora a consideré doi mojen diferent (dont un a podrìa esse 'l veuid) separà da na
surfassa , e i consideroma un cit cilindrèt con generatriss normaj a la surfassa, e con na surfassa total S, butà
com an figura 4, prima part, con le doe base butà a caval dla surfassa , un-a ant un mojen e l'àutra ant l'àutr.
Sto cilindret a l'avrà un volum V, sarà ant  la surfassa S.

Figura 4 - Camp magnétich an doi materiaj, condission al contorn

I comensoma a calcolé l'integral ëd volum dël vetor div B, estèis al volumet V.  A  cost  integral  i
aplicoma 'l teorema dla divergensa.
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Se, com i l'oma già fàit a propòsit ëd dielétrich, i foma tende l'autëssa dël cilinder a zero, an manera
che i podoma limitésse a consideré 'l fluss travers le doe base, cite a basta da podèj consideré B uniform, e
con l'istéssa surfassa, i l'avroma che Bn1 =  Bn2 , andova Bn1 =  Bn2 a son le component ëd B normaj  a  la
surfassa , dal moment che moltiplicà për l'istessa surfassa 'd base e versor opòst a venta ch'a dago zero.

Donca i l'oma che, passand da un material a l'àutr la component  normal a la surfassa 'd separassion
dël vetor B a l'é contìnua.

Adéss i vardoma la sconda part ëd figura 4, andova i l'oma sempe l'istéssa surfassa   ëd
separassion fra doi mojen, e i consideroma un sircuit elementar  retangolar C  con doi tràit paraléj l da le
doe part ëd la surfassa (e paraléj a la surfassa midema) e doi trait h che a traverso la surfassa. I calcoloma 'l
fluss dël vetor rot H travers la surfassa S limità da C.

S S

dsnJdsnHrot

che për ël teorema dë Stokes aplicà al prim integral a dventa:

C S

dsnJldH

Se, coma prima, i foma tende h a zero, i otnoma coma n'arzultà che H1t l  H2t l JS  andova
H1t e H2t a son le component tangensiaj a la surfassa sùbit davzin a costa e JS a l'é la corent ëd surfassa ër
unità 'd longhëssa, normal al pian dël përcors C. Ant ël cas che sta corent a sia zero i l'oma che H1t H2t.  An
sto cas la component tangensial dël camp H a l'é contìnua travers la surfassa.

Camp magnétich arpresentà con ij pòlo magnétich
I comensoma a vardé 'l camp magnétich generà ant un pont fòra dal material e lontan, për peui

vardé lòn ch'a suced andrinta al material midem.

Camp fòra dal material
I l'oma vist che na spira përcorùa da corent, ch'a l'àbia un moment magnétich m , a génera, ant un

pont lontan da la sprira, e andividoà dal ragg r, un camp magnétich B 0 grad , andova  a  l'é  'l

potensial scalar magnétich che a val: 34 r
rm

.

Se i l'oma un material ch'a sia caraterisà da na magnetisassion për unità 'd volum M, i podoma socé
a ògni volumet dv' un moment magnétich dm M dv', andova i consideroma dv' andividoà dal ragg vetor r'.
Ël potensial scalar magnétich generà ant ël pont r da sto volumet dv' a sarà donca:

vd
rr

rrrMrd 3
)(

4
1

Se V a l'é tut ël volum dël material che i consideroma, antlora:

V

vd
rr

rrrMr 3
)(

4
1

I l'oma già arcordà, parland ëd dielétrich, che: 3
1

rr
rr

rr
grad  e che a val la relassion:

gradMMdivMdiv )( . I butoma antlora che
rr

1
  e i podoma scrive :
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rr
rMvdi

rr
rMvdi

rr
dgrarM

rr
rrrM )()(1)()(

3

e donca l'espression ëd nòstr potensial a dventa:

VV

vd
rr

rMvdivd
rr
rMvdir )(

4
1)(

4
1

I podoma apliché 'l teorema dla divergensa al prim dij doi integraj ëd volum e i otnoma:

VS

vd
rr

rMvdisd
rr

nrMr )(
4
1)(

4
1

Coma sempe, i arcordoma che S a l'é la surfassa ëd nòstr material ëd volum V, che n a l'é la normal
an ògni pont ëd costa surfassa, dont ds' a l'é n'element anfinitésim, mentre dv' a l'é n'element anfinitésim dël
volum. La notassion '  a ìndica l'srferiment ai pont dël volum, individoà dal ragg vetor r'. Da già che i-i soma
i arcordoma 'dcò che an coste nòte ël segn  a ìndica 'l  prodòt  scalar,  mentre  'l  segn  a ìndica 'l prodòt
vetorial.

A sta mira i definima doe quantità scalar che a corispondo nen a entità fìsiche reaj, ma che a ven-o
motobin còmode da na mira matemàtica formal.  As dimostro an pràtica un bon modél  për  dëscrive tut  lòn
ch'a l'ha a fé con ma magnetisassion d'un material.

La prima a l'é definìa

)(rMdivrm

che a ven ciamà "densità volumétrica 'd pòlo magnétich ".
La sconda a l'é definìa

nrMrm )()(

che a ven ciamà "densità 'd surfassa 'd pòlo magnétich ".
Coste doe grandësse a arpresento distribussion anmaginàrie 'd carie magnétiche opura 'd pòlo

magnétich ant ij volum ò an sle surfasse, e a l'han j'istésse fonsion che ant l'eletrostàtica  a l'han le densità 'd
cària 'd polarisassion. Cand i l'oma parlà 'd dipòlo magnétich e dl'echivalensa con na spira, i l'oma acenà a sto
concét ëd cària magnética

As  peul  modelé  na  spira  përcorùa  da  corent  coma  fàita  da  doi  seuj  ëd  càrie  magnétiche  'd  segn
contrari, separà da na distansa   anfinitésima.

An manera smijanta a lòn ch'i l'oma vist për ij dielétrich, ëdcò ambelessì se la magnetisassion a l'é
uniform, e donca con M costant ant ël volum V, antlora div M  0, e donca 'dcò la densità 'd cària magnética

m drinta al material a sarà zero. An sto cas a-i sarà mach na densità 'd surfassa m  ant ij pòst dla surfassa
andova a-i é na component normal dla magnetisassion M diferenta da zero.

An costi pont a son localisà coj che a ven-o ciamà ij pòlo,  le carie magnétiche positive a indico 'l
pòlo nord e cole negative a ìndico 'l pòlo sud. Sòn second la convension ch'a l'é stàita fàita.

Sempe segoend ël paralelism con ij dielétrich, i disoma che l'intensità total dij pòlo magnétich,
contand coj distribuì drinta al volum e coi distribuì an sla surfassa, a sarà zero. Sòn a ven sùbit se i foma
l'adission: vdMdivdsnM

VS

 e i aplicoma al prim integral ël teorema dla divergensa.

Se i voroma donca esprime col ch'a l'é (l'indussion dë) 'l camp magnétich generà da un material
magnetisà, che a l'àbia un volum V e na surfassa S i l'avroma che: gradrB 0 , andova:

vd
rr
r

sd
rr
r

r
S

m

S

m )(
4
1)(

4
1)(
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I soma ant ël cas d'un pont estern al material e donca lì i l'avroma che B H  e donca a sarà 'dcò
che H grad .

Camp andrinta al material
I vardoma la còsa da na mira macroscòpica, e donca i tnima present lòn ch'i l'oma dit a sto propòsit

cand  i  l'oma  parlà  'd  dielétrich.  An  costa  manera  is  arferima  a  n'indussion  B  média,  com  a  sarìa  sentùa,
travers la fòrsa 'd Lorentz, da na partìcola che con na dàita velocità a traversèissa la materia.

A venta sempe noté che l'arpresentassion travers ij pòlo magnétich a l'é n'artifissi che a ciama 'd fé
d'atension. A basta consideré che le lìnie 'd forsa dël vetor B a son lìnie sarà, magara a l'anfinì, mentre se a-i
fusso 'd pòlo magnétich che as comportèisso coma càrie elétriche, ste lìnie a partrìo da un pòlo për rivé an
sl'àutr.

An  costa  arpresentassion  i  podoma  dovré  'l  vetor  H,  dont  ël  camp  a  l'ha  an  efét  ij  pòlo  che  as

comporto da sors. I l'oma scrivù che a val la relassion MBH
0

,  e se i calcoloma la divergensa 'd

costa espression i otnoma:

mMBdivHdiv
0

dal moment che div B  0  e che  div M m.
Ancora na vira i l'oma donca un paralelism bin s-ciass fra 'l vetor D dël camp elétrich e 'l vetor H

dël camp magnétich. La manera la pì natural për serché 'l camp magnétich ant la matéria, a l'é col ëd procede
coma për ël camp elétrich e consideré un gav anfinitésim andrinta al material.

La manera 'd procede a l'é l'istéssa dovrà ambelelà, e la smijansa as manten ant lòn ch'as treuva.
Antlora i stoma nen ambelessì a arfé tut ël rasonament e passoma sùbit a le conclusion, che a son che ant ël
material i l'avroma.

MgradB 00

andova vd
rr
rsd

rr
rr

S

m

S

m )(
4
1)(

4
1)(  pròpi coma fòra dal material.

Cost a l'é 'l camp prodovù dal material magnetisà, ma se a-i son ëdcò densità 'd corent ëd
condussion J, antlora 'l camp prodovù da coste as adission-a al camp dàit da la magnetisassion, e a la fin i
l'avroma për B l'espression:

Mgradvd
rr

rrrJrB
V

003
0 )()(

4
)(

Sussetività e përmeabilità magnética
I soma torna an presensa dël problema ch'i l'avìo con ij dielétrich. Për trové 'l valor ëd B a venta

ch'i conòsso nen mach le corent ma 'dcò 'l potensial scalar, e donca a venta conòsse la magnetisassion, che a
soa vira a l'é fonsion dël camp.

Com a l'é sucedù për ij dielétrich, ëdcò ambelessì i l'oma da manca ëd na relassion trovà an manera
sperimental, che a anlìa ij vetor B e H, opura M e H opura M e B.

Pròpi da na mira sperimental i podoma arlevé che a-i son tre categorìe 'd materiaj (dont i l'oma già
parlà an prinsìpi) che a son ij materiaj diamagnétich, paramagnétich e fer-magnétich.
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Mentre për le prime doe categorìe, contut che a l'àbio quàich comportament diferent, a-i é na
proporsionalità fra B e H, con na magnetisassion motobin débol, për la tersa categorìa a-i é na
magnetisassion motobin fòrta e a-i é nen proporsionalità fra B e H.

Materiaj nen fer-magnétich
Për ij materiaj che i ciamoma "linear" ant ël sens vist sì dzora, i podoma antroduve la sempia lej

sperimental:

HM m

andova m a l'é na quantità nen-dimensional che  a ven ciamà "sussetività magnética".
Partend antlora da l'espression B 0 (H M)  i podoma scrive:

HB m )1(0

e, continuand con ël formalism dovrà për l'eletrostàtica, i podoma buté rm 00 1  andova i

l'oma butà
0

1 mr .

I ciamoma  la  "permeabilità magnética assoluta"  e r "permeabilità magnética relativa" dël
material, dont a son caraterìstiche. A l'é ciàir che r a l'é un valor nen-dimensional.  Ant ël veuid, andova la
magnetisassion a l'e zero, i l'avroma B 0 H,  pròpi com i l'avìo già vist.

La sussetività për ij materiaj diamagnétich e paramagnétich a l'ha valor motobin pì cit dl'unità, e
donca mr a l'é bele che un. La diferensa a l'é che ij materiaj diamagnétich a l'ha sussetività negativa e coj
paramagnétich a l'han sussetività positiva.

Sòn a val parèj për materiaj isòtropo e omogéni, mentre për materiaj anisòtropo  a  dventa  un
tensor dlë scond órdin. Për materiaj dësomogémi  a l'é na fonsion dël pont. Sì i tratoma nen costi cas.

Giusta për avèj n'idèja dle grandësse an geugh i arportoma quàich valor dla sussetività për costi
materiaj.

Tipo Material Valor ëd m

Diamagnétich Aqua 0,88 10
Diamagnétich Aram 0,94 10
Paramagnétich Alumìnio 2,3 10

Materiaj fer-magnétich
An manera bin diferenta as compòrto ij materiaj ciamà "fer-magnétich". Prima 'd tut as nòta che ij

valor dla sussetività për costi materiaj a son motobin gròss, sempe positiv, e a rivo 'dcò fin-a a l'órdin ëd 106

(vis-a-dì desen-e ò senten-e  'd miliard ëd vire pì gròss). Peui as nòta che a son nen valor costant, ma a esist
na relassion (H),  e ancora che a-i é nen na corispondensa bi-unìvoca fra camp e valor ëd ,  ma
cost'ùltim a dipend da la "stòria" magnética dël material. Sti materiaj a son sostanse sòlide, cristalin-e, e 'd
sòlit compòst e leghe ëd fer, nichel, cobalt, con pòche ecession.

Dàit costi pont ëd partensa, a dventa necessari,cand as ëstudia la còsa da na mira macroscòpica,
trové an manera sperimental la relassion fra B e H.

Na misura a peul esse organisà fasend n'anél dël material dont as veul studié le caraterìstiche, e
anvërtojand antorna na bobin-a fàita da un nùmer N1 dë spire, andova i foma passé na corent I. L'anél, che i
suponoma toroidal, a l'ha un ragg r che i suponoma bin pì gròss dël ragg a dla  session dël  material.  An 's
l'anél i anvërtojoma 'dcò na bobin-a secondària fàita da N2 spire, e con na session S,  colegà  a  un
galvanòmeter balìstich. A sta mira, che i l'oma ìncor nen parlà 'd costi strument, i disoma mach che con sto
sistema i podoma misuré le variassion ëd fluss dël vetor B travers la session S, fluss ch'a arzulta esse dàit da
N2 S B. Da coste variassion as arcava B, dòp avèj tarà 'l sistema. Is arferima a figura 5.
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Figura 5 - Misura dla curva B = f(H)

Ciclo d'istéresi
I suponoma 'd parte con mòstr material smagnetisà complét (e i vëddroma coma sòn a peul esse

garanti) e d'apliché a nòstr anél, an sla bobin-a ëd N1 spire, na corent I. Da lòn ch'i l'oma vist i podoma dì che
sòn a pròvoca ant ël material un camp H  N1  I,  dal moment che i consideroma r >> a, an manera che 'l
camp midem a sia  uniform, e  dal  moment  che la  strutura a  l'é  tala  che as  peusso nen formé surfasse che a
peusso esse considerà 'd pòlo, e che 'l material a l'é omogéni e isòtropo, i l'oma 'dcò che B e H a son paraléj
ant ël material. La sconda bobin-a ëd N2 spire 'd session S a serv a misuré la variassion ëd fluss magnétich,
fluss che a arzulta esse N2 B S,  e  che a  peul  esse arlevà da lë  strument  ëd misura (sì  i  andoma nen ant  ij
particolar).Tnisend cont ëd coste variassion, a la fin as peul trassé la curva B  f(H).

Për lòn ch'as treuva an costa misura, che a ven fàita con la procedùra che i mostroma sì sota, is
arferima a figura 6.

Figura 6 - Ciclo d'istéresi

I partoma dal material smagnetisà complét sensa gnun camp H  e i l'oma B  0 , i soma ant l'orìgin
d'un sistema d'ass con ël camp H an sj'assisse e l'indussion B an sle ordinà. Aumentand man man la corent e
donca ël camp H, a parte da costa situassion inissial l'indussion B a chers segoend la curva nèira 1, prima
pian,  peui  motobin ampressa e  peui  torna pian,  fin-a al  pont S,  ciamà ëd "saturassion". da sto pont anans
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l'indussion  a  chërs  mach  pì  coma  se  'l  material  a  influèissa  pi  nen.  An  efét,  ant  l'espression  dl'indussion
MHB 0 , a sta mira, ël termo M a dventa na costant. I rivoma con ël camp fin-a a un dàit valor  ch'i

l'oma ciamà H*.
Arduvend ël camp H  fin-a  a  portélo  a  zero,  l'indussion B as arduv, ma motobin ëd manch e a

séguo la curva rossa 2, an manera che cand ël camp a l'é tornà a zero l'indussion a resta al valor dël pont R.
Ël valor ëd B a sta mira a ven ciamà "indussion resìdoa". Se invertoma la corent an manera da dé al camp
valor  negativ, i rivoma a porté a zero B mach al pont C, con camp negativ, sempe an sla curva rossa 2. An
sto pont  ël  valor  dël  camp H a ven ciamà "fòrsa coercitiva".  Cand i  rivoma al  camp -H*,  i  soma torna an
condission ed saturassion ant l'àutr sens.

Tornand an darera con ël camp, torna fin-a al valor H*,  ij valor ëd B a përcoro la curva bleuva 3,
che a torna al pont S. As forma parèj un ciclo sarà che a l'é simétrich rispét a l'orìgin e che a pija ìl nòm ël
"ciclo d'istéresi ".

Se, sempe partrend dal material smagnetisà, as riva nen fin-a a la saturassion, ma as riva a un camp
H1 'd valor pì bass, e peui as torna andarera fin-a a H1 e peui as sara 'l ciclo andand torna a H1,  as treuva
sempe un ciclo simétrich, ma pì strèit, com as peul vëdde an figura 7, con la lìnia vërda. La curva nèira ant le
figure 6 e 7 a ven ciamà "curva 'd magnetisassion" dël material.

Figura 7 - Diferent ciclo për diferent H max.

Cand i parleroma 'd corent alternà i vëddroma na manera për smagnetisé un material dovrand
corent alternà con ampiësse che a rivo fin-a a zero partend da un dàit valor.

I notoma 'ncora che 'l ciclo simétrich a l'é segoì dal material mach dòp un dàit nùmer ëd ciclo anans
e andré, mentre an prinsìpi ij ciclo a son manch regolar.

A l'é ciàir che se sto ciclo a l'é motobin largh, e an particolar se 'l pont R a l'é a un valor àut ëd B,
na vira magnetisà 'l material as compòrta coma un magnéte përmanent, sensa da manca ëd na corent che a
ten-a 'l camp H.

Se peui i l'oma 'dcò che la "fòrsa coercitiva", vis-a-dì ël camp negativ necessari a porté B a zero, a
l'é motobin àuta, antlora nòstr material a sarà an condission ëd manten-e bin soa magnetisassion.

Da coste misure as peul arcavé ij valor ëd r, che a son fonsion ël camp H second la curva nèira 'd
magnetisassion.

 An figura 8 i arportoma, an manera 'ndicativa, sta curva për ël fer. As nòta sùbit coma sto valor a
sìa motobin pì àut che an qualonque material nen fer-magnétich.
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Figura 8 - Curva r(B) për ël fer

Sircuit magnétich
Is arferima a figura 9, andova i l'oma arportà n'anél ëd material fer-magnétich, con anvërtojà

ansima na bobin-a fàita da N spire d'un condutor e përcorùa da na corent costanta I. I ciamoma C la
sirconferensa median-a dl'anél e S la session dël material.

Figura 9 - Sircuit magnétich

I  l'oma  che  a  venta  ch'a  sia div B  0 ,  e  donca  le  lìnie  'd  fòrsa  dël  vetor  B  a  son  lìnie  sarà.  I
suponoma che coste lìnie a sio tute contnùe drinta l'anél. An costa manera 'l fluss ëd B a resta costant longh
tut l'anél, mentre a-i é nen fluss dispërdù fòra dl'anél midem.

Costa aprossimassion, con ij materiaj fer-magnétich che as treuvo ant un mojen coma l'ària, a l'é
motobin bon-a, e i podoma verifichéla con costa considerassion: I l'oma vist che se a-i son nen corent ëd
surfassa le component dël camp H tangensiaj a la surfassa 'd separassion, drinta e fòra dël material a l'han
l'istéss valor. Donca i l'oma H1t  H2t . I l'oma 'dcò che B r H, e donca a na ven che:

2

1

2

1

20

2

10

1 dì-a-vis
r

r

t

t

r

t

r

t

B
BBB

r

10
4

5  10
3

10

0
2 B (weber/m

2
)

N sp

I

S C



Eletricità e Magnetism - Magnetism 1

166

Dal moment che r dl'ària a l'é bele che 1 e col, pr'esempi, del fer a peul esse antorna a 5000, as
vëdd coma 'l fluss dispers a peul esse trascurà.

Ël teorema dla sircuitassion d'Ampere, aplicà a la lìnia median-a dl'anél a pòrta a scrive che :

C

INldH

Ij vetor H e B a son sempe paraléj e paraléj a la tangent al përcors C, e se i consideroma che B a sia

uniform (col tant ch'a basta) ant ògni session S dl'anél, i podoma scrive che:
S

H  andova B S a l'é 'l

fluss dël vetor B arlongh le session dl'anél. Antlora l'espression sì dzora a dventa:

C

IN
S
ld

tnisend cont che i l'oma suponù che a-i sia nen ëd fluss dispers e che donca   a  sia  costant.  An  costa
espression a ven sùbit evident un paralelism con la lèj d'Ohm ch'i l'oma vëddù a sò temp. An efét i podoma
ciamé "fòrsa magnetomotriss" f.m.m. la quantità

INmmf ...

e ciamé "rilutansa" R la quantità

C S
ldR

I trovoma che la fòrsa magnetomotriss f.m.m. a pròvoca un fluss magnétich   che  a  l'é
proporsional anvers a la rilutansa R,  che  a  soa  vira  a  dipend  da  le  caraterìstiche  dël  material,  vis-a-dì
longhessa dël sircuit an proporsion direta, session an proporsion inversa e përmeabilità an proporsion
inversa.  Ant  la  lèj  d'Ohm  i  l'oma  na  diferensa  'd  potensial  ,  dita  'dcò  "fòrsa eletromotriss" f.e.m. che  a
pròvoca na corent I che  a  l'é  proporsional  anversa  a  la  resistensa R,  che  a  soa  vira  a  dipend  da  le
caraterìstiche dël material, vis-a-dì longhessa dël sircuit an proporsion direta, session an proporsion inversa e
condutività an proporsion inversa.

A l'é  ciàir  che sòn a  val  fin-a a  cand as  peul  consideré nul  ël  fluss  dësperdù,  an manera 'd  podèj
manten-e la smijansa fra fluss e corent elétrica.

Sircuit magnétich con trafer
I consideroma sempe 'l sircuit magnétich ëd prima, andova però i l'oma anterompù l'anél ëd

material, tajand në spassi longh la , che a l'é ciamà "trafer", e che a resta pien d'ària. Is arferima a figura 10.
A venta ten-e cont che ant ël trafer la përmeabilità a l'é cola dl'ària (e donca pì ò manch a val 0

com ant ël veuid), e che sì le l'nie 'd fluss ëd B a tiro a slarghésse. Se 'l trafer a l'é sutil a basta, macassìa a l'é
'ncora possìbil, con aprossimassion bon-a, consideré che a-i sia nen fluss dësperdù e che B a contìnoa a esse
costant arlongh tut ël sircuit magnétich. A sta mira sto sircuit a l'é formà da na longhëssa lm ant ël material e
na longhëssa la ant l'ària. Le doe longhësse adissionà a dan ël përcors C. Për lòn ch'i l'oma dit i consideroma
che la session ëd nòstr sircuit a sia sempe S arlongh a tut ël përcors.

Aplicand lòn ch'i l'oma vist i podoma scrive che 'l fluss  che a arzulta a l'é dàit da:

S
l

S
l

IN
am

0

con  che a l'é la përmeabilità dël material.
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Figura 10 - Sircuit magnétich con trafer

I l'avroma antlora che la rilutansa R  total  dël  sircuit  a  arzulta  esse
S

l
S

l am

0

R  e  donca  i

l'avroma che R Rm + Ra , andova Rm a l'é la rilutansa dël material e Ra a l'é la rilutansa dël trafer. As
peul  generalisé  la  còsa  disend  che  se  un  sircuit  magnétich  a  l'é  compòst  da n part an série, ognidun-a
omogénia e con session costanta, la rilutansa total Rt  dël sircuit a l'é l'adission dle rilutanse dle part.

n n ii

i
t S

l
iRR

I podoma consideré adéss un sircuit magnétich coma col ëd figura 11, con doi brach ëd material an
paralél, andova un fluss  prodovù da la f.m.m. N  I  as  divid an doi  fluss 1 e 2 che a përcoro doi
branch an paralél, con rilutansa, ant l'órdin R1 e R2.

Figura 11 - Rilutanse an paralél

An figura la geometrìa dël material a l'é bastansa sempia, essend formà da da doi retangoj istéss e
afiancà, an manera che le colòne A e C a arzulto istésse e la colòna B a l'é dobia rispét a A e C.

A l'é ciàir che ant ël sircuit ëd figura i l'avroma che . Se i calcoloma le rilutanse R1 e

R2 dle  doe  part  an  sij  përcors l1 e l2  antlora i l'avroma che
21

11
RR

IN ,  e,  an  general  cand  i

l'oma n part an paralél, i l'avroma che Për la rilutansa total Rt  a val la relassion:

n it RR
11

e sòn a arciama torna, ansema a le rilutanse an série, la smijansa con le resistense dla lèj d'Ohm.

N sp

I

S C

la

N sp

I

A CB

l1 l2
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A vardé, macassìa, l'espression ch'i l'oma scrivù për ël fluss ant ël sircuit con ël trafer (ma sòn a val

an general), vis-a-dì :

S
l

S
l

IN
am

0

 i podoma ciamésse che valor ëd  dël material a venta ch'i deuvro,

dal moment che sto valor a dipend dal valor ëd B, com as peul vëdde an figura 8. Ant ël cas, coma cost, che

a-i sia un trafèr, i podoma consideré che 'l termo S
lm  a l'é motobin pì cit (ëd sòlit) dël termo S

la

0
.  I

calcoloma, antlora, ël fluss con l'espression

S
l

IN
a

0

, e da sì l'indussion che a arzulta
al

INB 0  . A

l'é ciàir che sto valor a l'é tròp aprossimà, e donca i andoma a vardé la curva 'd figura 8 e i trovoma, për sto
valor d'indussion, che  i l'oma da dovré për ël material. Con sto valor i arfoma ij cont e i otnoma un valor pì
aprossimà. I podoma arpete sto process fin-a a trové l'aprossimassion che i voroma.
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MAGNETE PËRMANENT

Un  material  a  ven  ciamà  "magnete përmanent " cand a presenta na magnetisassion M sensa da
manca dla presensa d'un camp magnétich estern, e sta magnetisassion a resta costanta, almanch drinta a dàit
lìmit, al cambiament ëd fator fìsich com  a podrìo esse pression, temperatura, e via fòrt. La magnetisassion a
càmbia nen gianca se a son present camp magnétich estern.

A-i son ëd magnete përmanent naturaj, coma pr'esempi la magnetite, già conossùa ant l'antichità,
che a l'é n'òssid ëd fer ant la forma Fe3O4, parèj coma magnete artifissiaj, formà da leghe particolar a base ëd
fer, ëd nìchelo ëd cobalt. A-i é pr'esempi na série 'd costi magnete otnù da leghe d'aluminio, n'chel e cobalt,
che a van sota 'l nòm AlNiCo, e peui a-i son magnete përmanent artifissiaj che a gionto ant la lega tere ràire
coma ël Samàrio, che a rivo a dé d'indussion vreman àute.

Për  produve un magnéte përmanent  ëd sòlit  as  pòrta  la  lega a  lë  stat  lìquid ò pastos,  e  peui  as  fà
sfreidé a na dàita velocità sota l'assion d'un camp magnétich con n'intensità fòrta a basta. Pr'esempi ij
magnete  d'AlNiCo  V  a  son  fàit  da  na  lega  che  a  conten  51%  ëd  fer,  24%  ëd  cobalt,  14%  ëd  nìchel,  8
d'aluminio e 3% d'aram. A parte da la temperatura 'd 1250 0C fin-a a 600 0C a na velocità ëd dontrè gré al
second sota l'assion d'un camp magnétich ëd 24  104 A/m.

Calcol dl'indussion
Is arferima a un magnete përmanent con l'istéssa forma dl'anél con trafer che i l'oma vist prima, e

che sì i arportoma an figura 12.

Figura 12 - Magnete përmanent.

I foma le sòlite suposission, vis-a-dì che le lìnie 'd fòrsa dël vetor B a stago tute andrinta al material
e che as dësperdo nen gnanca an sël trafer, andova a contìnuo a manten-e l'istessa session S dël material. An
costa manera i l'oma che 'l prodòt B S  a l'é costant arlongh a tut l'anél.

An sto cas a-i é gnun-a densità 'd corent ëd condussion J, e donca le lèj ch'an anteresso a diso:

0;0 HrotBdiv

Da la  prima 'd  coste  espression i  derivoma,  com i  l'oma già  vist,  che la  component  normal  ëd B,
travers la surfassa 'd separassion fra material e ària, e al contrari, a l'é contìnua. Ma dal moment che i
podoma consideré B coma përpendicolar a coste surfasse, a arzulta che Ba ant l'ària a l'é ugual a Bm ant ël
material. Donca:

ma BB

S C

la
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Sensa fé un gròss eror i pijoma për l'ària l'istéssa përmeabilità dël veuid, e i l'oma che ant ël trafer a
venta ch'a sia:

aa HB 0

Adéss i podoma calcolé 'l fluss dël vetor rot H traver la sirconferensa C median-a dl'anél, e i
aplicoma 'l teorema dë Stokes. I ciamoma   la surfassa limità da C e i otnoma che:

0mmaa
C

lHlHldHdnHrot

An costa espression, coma prima, la a  l'é  'l  përcors  ant  l'ària  e lm a l'é 'l përcors ant ël material.
Donca i podoma arcavé che:

m
a

m
am

a

m
a H

l
lBH

l
lH 00permoltiplicaassee

ma dal moment che i l'oma 'dcò che ma BB  a arzulta che:

m
a

m
m H

l
lB 0

A venta fé  quàich considerassion su costa  espression.  Prima 'd  tut  as  peul  noté che a-i  é  un segn
"meno", che a dis che ant ël material ël camp H a l'é contrari a l'indussion B, e donca a l'é un camp che a tira
a desmagnetisé 'l material. Le lìnie 'd fòrsa 'd B a son sempe ant l'istéssa diression, sensa sors e sensa poss,
mentre per ël camp a-i é na dëscontinuità a j'interfacia fra aria e material, andova second ël modél ch'i l'oma
vist, a-i son doe distribussion ëd pòlo magnétich ± ,  che a  son sors  e  poss dle  lìnie  'd  fòrsa dël  vetor H.
Donca ant ël material B e H a son antiparaléj mentre ant ël trafer a son paraléj.

Ma a venta 'dcò ten-e cont che camp Hm e indussion Bm a  son  anlià  fra  'd  lor  da  la  curva  'd
magnetisassion dël material, che për fé ij cont a venta conòsse. I l'oma arportà n'esempi 'd costa curva an
figura 13. As trata dla part ëd curva andova 'l camp a l'é negativ e l'ndussion a lé positiva, ëdcò ciamà "curva
ëd dësmagnetisassion".

Figura 13 - Camp e indussion për un magnete përmanent.

Se a venta ch'a sio vàlide tant la curva coma l'espression ch'i l'oma scrivù, antlora i podoma vardé 'l

rapòrt
a

m

m

m

l
l

H
B

0  e noté che sto rapòrt a val la tangent dl'àngol  arportà an figura 13. Ël rapòrt fra

le longhësse ed material e trafer, donca an përmëtt d'andividoé su sta curva ël "pont ëd travaj" ëd nòstr
magnéte.

Hm

Bm

H

B
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L'INDUSSION ELETROMAGNÉTICA

I l'oma vist coma corent elétriche a pròvoco 'd camp magnétich. An sens contrari, vis-a-dì ed camp
magnétich che a pròvoco corent elétriche, jë studi a son comensà con na dëscuerta 'd Faraday (ant ël 1831).
Se  un  magnete  aven  butà  an  moviment  davzin  a  un  sircuit  elétrich,  an  sto  sircuit  a  nass  na  corent  che  as
manten fin-a a cand ël magnete a l'é davzin e as bogia. Se 'l magnéte a l'é ferm a-i é nen corent. Sta corent a
ven ciamà "corent indòta" e 'l fenòmeno a l'é  conossù coma "indussion eletromagnética".

Lèj dl'indussion
L'efét d'indussion a càpita cand camp magnétich e sircuit elétrich a son an moviment l'un rispét a

l'àutr, qualonque a sia la manera 'd produve 'l camp magnétich, e 'dcò se 'l sircuit a càmbia soa forma.
Sti esperiment e coste osservassion a l'han portà a la formulassion ëd doe lèj a propòsit dël

fenòmeno dl'indussion:
Lèj ëd Faraday-Neumann. - Cand ël fluss dël vetor indussion magnética B,  concadnà con un sircuit,  a
càmbia ant ël temp, ant ël sircuit as produv na fòrsa eletromotriss E  (diferensa 'd potensial) proporsional
a la variassion midema.
Lèj ëd Lenz - Ògni variassion che as produva ant un sistema magnétich, a produv n'assion che a tira a
opon-se a la variassion midema.

Dàit antlora un sircuit nen deformabil e se i ciamoma (B) ël fluss concadnà con ël sircuit, i
podoma esprima coste doe lèj con l'equassion:

td
BdE

La grandëssa E,  ciamà  "fòrsa eletromotriss",  a  l'ha  le  dimension  ëd  na  tension  (diferensa  'd
potensial) , e donca as esprim an [Volt]. Sta lèj a l'é arcavà an manera sperimental, e a deriva nen da d'àutre
lèj.  Costa diferensa 'd potensial, se 'l sircuit  a l'é sarà e a l'ha na resistensa R, a soa vira a pròvoca la corent
indòta I dàita da:

R
td
Bd

I

Ël  segn  " "  che  a-i  é  ant  l'espression  a  l'é  l'efét  considera  da  la  lèj  ëd  Lenz,  che  l'assion  ch'as
produv a tira a opon-se a la variassion. an figura 14 a-i è le schéma ëd n'esperiment che as peul fé.

Figura 14 - Verìfica për corent indòta

Magnete

-    + GalvanòmeterBobin-a

Tubo veuid

S Magnete

-    + GalvanòmeterBobin-a

Tubo veuid

N
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Un tubo veuid vertical (che a peul esse fàit ëd papé qualonque) a l'ha, an bass  anvërtojà, na bobin-a
fàita  con N spire  'd  fil  condutor.  Ij  terminaj  dla  bobin-a a  son colegà a  un galvanòmeter  balistich con zero
sentral, che a dà el vers dla corent ch'a lo traversa deviand a drita ò a snistra. Se an ponta al tubo as buta un
magnéte, as produv un dàit fluss d'indussion magnética concadnà con la bobin-a.

Partend da costa situassion, con ël magnete ferm ël galvanòmeter a ìndica nen passagi 'd corent.
Lassand casché 'l magnete, ël fluss concadnà con la bobin-a a chërs e 'l galvanòmeter a ìndica passagi 'd
corent  fin-a  a  cand  ël  magnete  as  fërma  an  fond  al  tubo.  La  diression  dla  corent  a  l'é  cola  ch'a  produvrìa
n'indussion contraria a cola ch'a chërs. Se as tira sù ël magnete, magara con an cordin, ël fluss dl'indussion
concadnà con la bobin-a a torna a calé, e antlora as ësvilupa ant la bobin-a na corent contraria a prima.

I suponoma adéss che nòstr sircuit a sia fàit da na spira C, concadnà con un fluss (B). I
arcordoma che se E a l'é 'l camp elétrich, e i ciamoma V  la fòrsa eletromotriss, i l'avroma che:

C

ldEV   e i l'oma peui che
S

dsnBB)(

Nòstra espression ëd partensa a dventa antlora

SC

dsnB
td

dldE

I consideroma un sircuit nen deformabil e stassionari, an manera 'd podèj porté sota 'l segn
d'integrassion l'operator ëd derivassion, andova a dventa na derivà parsial. I aplicoma peui ël teorema dë
Stokes al prim integral e i otnoma:

dsn
t
BdsnErot

S S

ma i l'oma che S a l'é na surfassa qualonque che a l'ha coma contorn ël sircuit C, e donca a venta ch'a sia:

t
BErot

Sòn a arpresenta la forma diferensial dla lèj ëd Faraday-Neumann dl'indussion, e a l'ha na validità
general.  Ant  lë  spassi,  an  presensa  'd  camp magnétich  variàbij  ant  ël  temp,  as  nòta  la  presensa  d'un  camp
elétrich nen conservativ, socià a na fòrsa eletromotriss, che as manifésta an presensa d'un sircuit concadnà
con ël camp magnétich  variàbil.

Fluss tajà da un sircuit
I parloma 'd fluss dël vetor B tajà da un sircuit ogni vira che un sircuit as bogia ant na region dlë

spassi andova a-i é un camp magnétich e un sircuit elétrich che a sio an moviment ressìproch. N'esempi
clàssich, che a serv a studié la situassion, a l'é arportà an figura 15.

Figura 15 - Condutor mòbil ant un camp magnétich

Ël  sircuit  an  figura  a  mostra  na  spira  quadrà  con  un  lat  mòbil.  Ant  la  spira  a  passa  na  corent I
prodovùa da na fòrsa eletromotriss f.e.m. mentre un camp d'indussion B a l'é present e a l'é normal al pian

f.e.m F

B

I

I
l
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dla spira. Ël lat l a peul traslé, paralél e sensa atrìto, e resté sempe part ëd la spira, an contat elétrich. An sël
fil l a agiss na fòrsa 'd Lorentz F, arzultà dla fòrsa che a agiss an sj'eletron ëd condussion che a realiso la
corent I. Coma consegoensa dë sta fòrsa, ël tràit l a arsent ëd n'acelerassion e as buta an moviment. I
suponoma che a un dàit istant t, sta sbara a l'àbia na velocità v. Antlora i podoma dì che an col moment ël
travaj fait an sël fil ant l'unità 'd temp a l'é dàit da F v.

Sto travaj a l'é fàit dal generator ed f.e.m. che a l'avrà na tension V0, e donca, se la resistensa dël
sircuit a val R, la potensa erogà dal generator a sarà:

vFIRIV 2
0

andova i podoma noté che F e v a son paraléj e che donca vFvF .
Costa esoression a buta an evidensa che la corent che a passa ant ël sircuit a l'é 'd meno 'd cola che

a-i sarìa se 'l lat l a fussa fiss. An sto cas, an efét, i l'avrìo che
R

VI 0
0 . Se i dividoma l'espression sì dzora

për R I i otnoma:

RI
FvI

IR
FvII

R
V 1

0
0

e da sì as deduv che la diferensa fra la corent I0 con lat l fiss e la corent I con lat l mòbil a l'é:

RI
FvII 1

0

Sòn a pòrta a conclude che oltra a la fòrsa eletromotriss V0, an sel sircuit a agiss edcò n'àutra fòrsa

eletromotriss V, dont ël valor a l'é
I

FvV , andova 'l segn "  " a ìndica che sò vers a l'é contrari a col ëd

la tension V0 , e che donca a tira a arduve la corent. I arcordoma antlora 'l valor dla fòrsa 'd Lorentz, che a l'é,
ant ël cas ëd nòstr esempi, BlIF e i otnoma che la fòrsa eletromotriss V  prodovùa dal moviment dël
lat l a val antlora:

vBl
I

vBlIV

I podoma noté che 'l prodòt l   v  a l'é la variassion d   dla  surfassa dla spira  ant  l'unità  'd
temp, e che'l fluss (B)  dël vetor B  travers la spira con surfassa  a val, an nòstr esempi, (B) = B . I
podoma donca scrive che:

td
BdV )(

che a l'é l'espression dla fòrsa eletromotriss che a deriva da la lej ëd Faraday-Neumann.

Fuss concadnà a un sircuit
As parla 'd fluss concadnà cand ij sircuit an costion (un indòt e un magnetisant) a son fiss e nen

deformàbij, e le variassion dël fluss magnétich a derivo da variassion ëd corent. An sto cas a-i é pì nen la
possibilità d'arfesse a la lèj ëd Lorentz. Ël fàit che la forsa eletromotriss prodòta da la variassion ëd fluss a sia
cola ch'i l'oma scrivù sì dzora a l'é mach verificàbil an manera sperimental.

Autoindutansa
I consideroma un sircuit che a sia rèid, isolà e përcorù da na dàita corent. Sta corent a produv un

camp magnétich e noi i consideroma ël fluss dël camp pagnétich concadnà con ël sircuit midem. Ël fluss
magnétich a dipend da com a l'é fàit el sircuit e da la corent che a lo përcor.
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Na variassion dël fluss magnétich a peul esse mach prodòta da na variassion dla corent ch'a lo
përcor, dal moment ch'i l'oma suponù un sircuit nen deformàbil. Donca i l'avroma che:

td
Id

Id
Bd

td
Bd )()(

La quantità
Id
Bd )(

a l'é na caraterìstica dël sircuit, dàita da com ël sircuit midem a l'é fàit, e se 'l

fluss a l'é an proporsion direta con la corent, sto rapòrt a val ëdcò
I
B)(

. Costa grandëssa a ven ciamà

"autoindutansa" o 'dcò "indutansa" dël sircuit e a ven indicà con L.   Sò valor a l'é esprimù an Henry [H]
coma unità 'd misura. I l'avroma donca che :

scondohm
ampere

scondvolt
ampere
weberhenry

H
IId

dL

Un sircuit a l'ha donca l'indutansa d'un henry se, përcorù da na corent d'un amper a resta concadnà
con un fluss ëd un weber.

Se 'l sircuit a l'ha na forma regolar e sempia, da doe caraterìstiche geométriche as peul armonté a
sua autoindutansa. I foma 'l pì clàssich dj'esempi, che a l'é col d'un solenòid longh l e  fàit  da N  spire për
unità 'd longhëssa afiancà ognidun-a con surfassa S. I suponoma che a sia 'dcò bastansa longh da podèilo
consideré anfinì (ant ël sens ch'i l'oma già vist). Dal teorema dla sircuitassion d'Ampere i trovoma che B =

0 N I,  andova I a l'é na corent qualonque che a përcor ël solenòid.
Ògni spira a l'avrà donca un fluss concadnà 0 N I S,  e an tut le spire a son N l. Donca 'l fluss

concadnà total a sarà dàit da: 0 N2 I l S, e l'autoindutansa a val, antlora:

SlNL 2
0 .

I notoma che sì i l'oma dovrà N coma  nùmer  de  spire  për  unità  ëd  longhëssa.  Sovens  però  is
arferima al nùmer total dë spire dël solenòid, che a sarà NT  N l. L'espression sì dzora a dventa, antlora:

S
l

NL T
2

0 .

A venta fé tension a nen confond-se.

Mutua indutansa
Adéss i consideroma un nùmer n  ëd sircuit përcorù da corent. I dovroma la notassion ij për

indiché 'l fluss dël vetor B  concadnà con ël sircuit i  e prodovù dal sircuit j. Ël fluss total concadnà con ël
sircuit i  a sarà dàit da:

n

j
jii

1

La fòrsa eletromotriss Vi che a ven indòta an sël sitcuit ch'a fà i a sarà dàita da:
n

j

ji
i td

d
V

1
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Se për ògni sircuit i mantnoma le suposission ch'i l'oma fàit parland d'autoindutansa, an manera che
le variassion ëd fluss a dipendo mach da le variassion 'd la corent, antlora i podoma scrive:

td
Id

Id
d

V j
n

j j

ji
i

1

Ëdcò ambelessì se 'l fluss a dipend an manera linear da la corent, antlora le quantità
Id

d ji a son

uguaj a le quantità
I

ji e a son costant nen dipendent da le corent, ma mach da la configurassion

geométrica dël sistema. An cost contést as definiss "mutua indutansa" Mij fra l' sircuit i e 'l sircuit j ël rapòrt:

ji
Id

d
M

j

ji
ji con

Se  l'  fluss  a  l'é  linear  con  la  corent  a  val  ëdcò ji
I

M
j

ji
ji con .  A  l'é  ciàir  che  se i  j

antlora as torna a la definission d'autoindutansa dël sircuit i.
As dimostra che a val la relassion Mij  Mji, còsa che as peul disse pitòst intuitiva, ma che i

dimostroma ant ël cas ëd doi soj sircuit.
L'energìa potensial W d'un 1sircuit ëd surfassa S e përcorù da na corent I, ant un camp magnétich B

a peul esse scrivùa, considerand ël moment magnétich dm  I n ds,  an costa manera:

)(BIdsnBImdBW
SS

Se i scrivoma l'energìa potensial W1  dël  prim  sircuit  che  a  deriva  dal  camp  prodòt  da  lë  scond
sircuit, i l'avroma che W1  I1 12  I1 I2 M12 ,  dal moment che 12  I2 M12.

Se anvece i foma l'invers e i scrivoma l'energìa potensial W2 dlë  scond  sircuit  che  a  deriva  dal
camp prodòt dal prim i l'avroma che W2  I2 21  I2 I1 M21 .

Ma i l'oma che W1  W2 e donca a deriva che M12  M21.  Ant la part ch'a ven i tornroma a parlé 'd
mutua indussion

Energìa magnética
I vardoma che energia a-i và për stabilì ant una dàita region dlë spassi un camp magnétich d'un dàit

valor B. Për fé sòn i comensoma a consideré un solenòid  longh l  e con sess.ion S  fàit da N  spire për unità
'd longhëssa, e con na resistensa R  total dl'avolgiment. Sto solenòid a ven colegà a un generator ëd tension
con na fòrsa eletromotriss V0, che a pròvoca na corent I  ant ël solenòid midem. I l'oma vist che la variassion
ëd fluss magnétich che a càpita cand as colega la f.e.m. a pròvoca a soa vira na f.e.m. V, an manera che la lèj

d'Ohm a dventa: IRVV0 . Ma i l'oma vist che
td
BdV )(

 e donca i l'oma:

IR
td
BdV )(

0

A l'é ciàir che la fòrsa eletromotriss d'indussion V a l'é anlià a la variassion dël fluss e donca as
ëstabiliss a parte dal moment t  0 ëd cand i colegoma 'l generator V0. Ant ël temp dt ant ël sircuit a passa na
caria dq = I dt, e 'l travaj fàit dal generator a sarà:
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dtIRdIdtIVdW 2
0

Se i integroma costa espression a parte dal temp t  0  con corent I  e camp B  che a son zero, fin-
a a un temp genérich tx  andova i l'oma na corent Ix  e un camp Bx, as oten:

xx tt

x dtIRdItW
0

2

0

)(

As  peul  vëdde  sùbit  che  lë  scond  integral  a  arpresenta  l'energìa  che  'l  generator  a  furniss  për  ël
passagi dla corent ant la resistensa R  e che a ven dissipà an calor për efét Joule, mentre 'l prim integral a dà
un travaj, che i ciamoma Wm,  che a ven fàit contra la f.e.m. indota për fé passé la corent Ix  a parte da zero.

La variassion dël fluss ant ël solenòid, concadnà con N l  spire, a sarà dàit da:

dBSlNd

I suponoma che a sia vàlida l'aprossimassion dël solenòid anfinì, e che donca a sia INB 0 ,  e

donca la corent I  a sarà
N

BI
0

. Se i foma le sostitussion, considerand ël prim l'integral scrivù sì dzora,

col ch'a dà l'energìa ch'i l'oma ciamà Wm , i otnoma:

2

000 2
1

x

t

m BSldBBSlW
x

Costa a l'é l'energìa ciamà al generator V0  për produve 'l camp magnétich Bx  drinta al solenòid. I
ciamoma costa energia con la locussion "energìa magnética", e i suponoma che a sia localisà andova 'l camp
B a l'é diferent da zero, vis-a-dì ant ël volum ocupà dal solenòid.

I notoma che sto volum a l'é dàit da l S, e donca, se i voroma definì n'energìa magnética për unità 'd
volum wm  (ò densità 'd volum dl'energìa) i podoma divide Wm  për l S  otnend:

xxx
x

m BHBBw
2
1

2
1

0

I disoma che st'arzultà a l'é vàlid an general, e a dà l'energìa necessaria a produve un qualonque
camp magnétich. Donca l'energìa Wm  necessaria për produve un camp d'indussion B  ant na region ëd
volum v  a sarà dàita da:

v
m dvBHW

2
1

St'arzultà a resta vàlid ëdcò se a-i é un mojen material, bastamach che a sia omogéni e iusòtrop, e
che 'l fluss ëd B a sia linear con la corent. An sto cas la densità d'energìa wm a pija la forma:

2

2
1 Hwm

A ven sovens a taj consideré l'energìa magnética anmagasinà ant un circuit coma fonsion ëd soa
autoindutansa L , an particolar cand ël sircuit a l'é un solenòid, ò an general n'avolgiment. I partoma da
l'espression dl'energìa consumà fin-a al temp tx  dàita da:

xt

m dIW
0

e i l'oma vist che d  L dI  e donca:
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2

0 2
1

x

I

m ILdIILW
x

An general i podoma dì che l'energìa magnética che a ven dovrà ant un sircuit con autoindutansa L
për porté la corent che a lo traversa da zero a I a val:

2

2
1 ILWm
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IJ FENÒMENO TRANSITÒRI

I  l'oma  vist  ant  la  part  3  ëd  coste  nòte  ij  sircuit  con  generator  ëd  tension  ,  generator  ëd  corent  e
resistense, përcorù da corent costante. I l'avìo già vist ij condensator, dont la capacità a l'é 'l rapòrt fra la cària
e la tension, ò diferensa 'd potensial, che sta cària a produv, e adéss i l'oma vist j'indutor, vis-a-dì sircuit che a
manifésto n'autoindutansa, dont ël valor a l'é 'l rapòrt fra 'l fluss dl'indussion magnética e la corent che a
genera sto fluss.

Ant ij sircuit che a comprendo mach generator e resistense i podoma supon-e che pen-a 'l sircuit a
ven sarà, as ëstabiliss na corent stassionaria ant ij diferent component, che da col moment a cambia nen ant ël
temp. Contut che i l'avéisso già acenà a costa costion, i vardoma adéss còs a càpita a sircuit che a conten-o
condensator opura indutor, a parte dla moment che 'l sircuit a ven sarà, fin-a a cand a riva a né stat stàbil.

La cària ëd na capacità
Për lòn ch'i disoma sì i podoma consideré un generator ëd tension ideal, dal moment che lòn ch'a

conta a l'é la resistensa total dël sircuit, che i suponoma fàit com an figura 16. Sto sircuit an servirà 'dcò për
vëdde la dëscaria dla capacità midema.

Comutator

1 2

V0

C
R1

R2VC

Figura 16 - Caria e dëscaria ëd na capacità

I suponoma che, an prinsìpi, nòstr condensator a sia dëscarià complet, e che al moment  t0  i porto 'l
comutator a contat con la posission 1. An costa manera 'l condensator C a ven colegà, an série a la resistensa
R1 , al generator V0 . I ciamoma Q(t) ël valor istantàni dla cària an sël condensator.

Sarand ëd sircuit, i l'oma fàit na maja, andova i podoma apliché la lèj ëd Kirchhoff për le tension,
tnisend cont che adéss la corent e la tension an sël condensator a dipendo dal temp. Për la corent variàbil ant
ël temp i dovroma 'l sìmbol i (t) . Sarand ël sircuit, la corent che as ëstabiliss a l'é cola che a pòrta la cària Q
an sël condensator. Për la definission ëd corent, i l'oma che, se ant ël temp dt  la cària a varia ëd dQ ,  la

corent istantania i(t)  a sarà:
td
Qdti .  An fonsion dla  cària Q(t) , an sël condensator C as ëstabilìss na

tension VC  dàita da:
C

tQtVC , donca i l'oma che CtVtQ C  An sla resistensa R1  i l'avroma na

tension VR1  anlià a la corent i (t) che a val tiRVR 11 . La corent i(t), da lòn ch'i l'oma scrivù sì dzora a

peul esse scrita coma
td

tVdCti C

La lèj ëd Kirchhoff ch'i l'oma dit an pòrta a scrive (i l'oma considerà le tension an sò vers positiv)
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0

1

1010

1
omal'ibutande

0

VtV
td

tVd
CR

tV
td

tVdCRVVVV

C
C

C
C

CR

Për arzòlve costa equassion diferensial dël prim órdin i tnima present che nòstre condission al
contorn a son che për t  0 i l'oma VC  0 e Q  0. La solussion dl'equassion a l'é (vardé le Nòte 'd
Matemàtica) :

t

C eVtV 10

e sòn sempe arcordand nòstre condission al contorn (për t  0 i l'oma VC  0 ). L'andament dla tension a l'é
stabilì dal prodòt R1 ·  C ,  che  a  ven  dit  la  "costant ëd temp" dël sircuit. An figura 17 i arportoma sto
andament.

V0

V

t

Figura 17 - Tension an fonsion dël temp ant la cària d'un condensator

La tension an sla resistensa R1 a sarà VR1  V0  VC(t) , e la corent che a përcor la maja a sarà :

t
C e

R
V

R
tVVti

1

0

1

0

I notoma che, com a venta ch'a sia, la costant a l'ha le dimension d'un temp, dal moment che a

ven dal prodòt ëd na resistensa për na capacità e donca scond
volt

coulomb

scond
coulomb

volt
.

Dòp che a l'é passaje  un temp  ëd na costant,  as peul calcolé che la tension an sël condensator a l'é
rivà a Vc = 0,63212...  V0. Se i foma 'l cont për 10   i trovoma: Vc = 0,99999546...  V0.
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Dëscària 'd na capacità
Na vira  che nòstr  condensator  a  l'é  carià  al  complét,  soa tension a  riva a V0 e  la  corent  a  chita  'd

passe (an teorìa sòn a càpita mach dòp un temp anfinì, ma dòp n'interval ëd na desen-a ëd "costant ëd temp",
an pràtica i podoma consideré 'l condensator carià al complét, com i l'oma vist).

Se, a sta mira, i portoma 'l comutator an posission 2, i saroma na maja che a conten ël condensator
C midem sarà an sla resistensa R2 . La tension ai cavion dël condensator a pròvoca un passagi 'd corent
travers la resistensa, ma sòn a càpita a spèise dla cària Q,  che  a  comensa  a  arduvse.   Sòn  a  pròvoca  la
diminussion dla tension,  e donca na diminussion dla corent midema. I podoma scrive l'equassion ëd
Kirchhoff për costa maja : 02 tiRtVC  (le doe tension a l'han segn contrari se jë pijoma përcorend
ël sircuit ant un dij doi sens). Coma prima i l'oma che la corent a ven da na variassion ëd cària, e coma prima

i podoma deduve che
td

tVdCti C . Fasend la sostitussion i trovoma l'equassion diferensial:

02 tV
td

tVdCR C
C

Se, com i l'oma fàit prima, i butoma R2 · C , e i arcordoma che nòstra condission inissial a l'é
che për t 0  i l'oma VC  V0 , costa equassion an pòrta a la solussion

t

C eVtV 0

Costa  a  l'é  'dcò  la  tension  che  as  ëstabiliss  an  sla  resistensa R2 , e donca la corent a sarà 'ncora
sempe dàita da

t

e
R
Vti

1

0

La figura 18 a arpòrta l'andament dla tension an sël condensator ch'as dëscària.

V0

V

t

Figura 18 - Dëscària d'un condensator

Magnetisassion ëd n'indutansa
I podoma consideré 'l sircuit ëd figura19, andova nòstr generator ëd tension V0  a ven colegà

travers na resistensa  R  a n'indutansa ëd valor L,  travers un comutator che a sara 'l sircuit al temp t  0.  I
notoma che R a comprend tute le resistense an séria ant ël sircuit.



Eletricità e Magnetism - Magnetism 1

182

Figura 19 - Magnetisassion ëd n'indutansa

Ant n'istant qualonque t  i podoma apliché la lej ëd Kirchhoff për sto sircuit, che a arzulta esse

td
tidLtiRV )(

)(0

andova  la  fòrsa  eletromotriss  indòta  ant  l'indutansa  a  l'ha  segn  contrari  a V0,  dal  moment  che  as  opon  al

passagi dla corent. Se i butoma
R

VI 0
0  e i dividoma për R, l'istéssa equassion a peul esse scrivùa :

td
tid

R
LtiI )()(0

I butoma 'ncora
R
L

 , i dividoma për   e i arscrivoma nòstra equassion coma:

0)(1)( Iti
td
tid

Costa equassion a l'ha l'istéssa forma 'd cola ch'i l'oma trovà për la cària dël condensator, e a l'ha
l'istéss tipo 'd solussion, vis-a-dì:

t

eIti 1)( 0

As peul vëdde che la corent I0 a l'é cola che a sìrcola ant ël sircuit cand l'efét dla variassion dël fluss
magnétich a l'é esaurìsse, e la corent a l'é mach pì limità da la resistensa R.

A l'é ciàir che l'andura dla corent an fonsion dël temp a arpét col ch'i loma vist an figura 17 për
l'andura dla tension ëd cària an s'un condensator, e donca i stoma nen a arpete la figura, andova a basta
sostituì a la tension v(t) la corent i(t) e al valor V0 ël valor I0.  La  costant  ëd  temp   a  l'ha  sempe  l'istéss
significà.

Duvertura d'un sircuit indutiv
I  l'oma  vist  che,  an  general,  la  consegoensa  d'un  cambiament  dël  fluss  a  l'é  'l  nasse  ëd  na  fòrsa

eletromotriss  che a  tira  a  opon-se al  cambiament  midem. Se donca l'interutor  a  ven duvertà  dòp che ant  ël
sircuit a l'é stabilisasse la corent I0, e an general qualonque a sia la corent ch'a passa ant l'indutor, la fòrsa
eletromotriss che as pròvoca e che a tira a manten-e la corent, a peul esse motobin àuta, an fonsion dël valor
dl'indutansa e dël valor dla corent. Se la corent a ven tajà an manera istantània sto pich d'estratension, an
teorìa, a và vers l'anfinì, mentre se 'l passagi da I0 a 0 a càpita ant un temp finì, antlora as peul valuté an
quàich manera l'ampiëssa de sto pich. Sì i andoma nen ant ij particolar dë sto fenòmeno, i disoma giusta che,
se l'indutansa a l'ha un valor àut,  a l'é fàcil che as produva na spluva fra ij contat dl'interutor.

V0

L

R
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Sircuit an série con resistensa indutansa e capacità
Is  arferima  a  un  sircuit  coma  an  figura  20,  andova  as  treuvo  an  série  na  resistensa  R  (che  a

comprend tute le resistense dël sircuit), n'indutansa L e na capacità C. Ël sòlit comutator a përmëtt ëd saré 'l
sircuit a un dàit istant t  0. Ptima dë sto moment ël comutator a ten sota la tension V0 ël condensator, che
parèj, al moment t  0 as treuva con na cària Q0  C0 V0.

Figura 20 - Sircuit R - L - C

Le condission ëd partensa a l'istant t  0 a son donca che an sël condensator C, carià con la cària
Q0,  la tension a val v(t)  V0. La corent i(t)  a val ëdcò 0 për t  0.

I podoma ciamé q(t) la cària dël condensator, che ant ël temp a pija 'l valor q(t)  v(t) C,  e a val

ëdcò la relassion
C

tqtv )()(

I scrivoma la sòlita lèj ëd Kirchhoff : )()()( tv
td
tidLtiR    vis-a-dì 0

C
q

td
idLiR

andovai dovroma le litre minùscole për le grandësse variàbij con ël temp, sensa pì indiché an manera
esplìcita sta dipendensa. La tension as supon ch'a sia cola an sël condensator.

L'ùltima equassion ch'i l'oma scrivù i podoma derivéla rispét al temp, e i otnoma:

01
2

2

dt
dq

Cdt
idL

dt
diR

e se i tnima cont che 'l valor istantani i  dla corent a val
dt
dqi ,  andova 'l segn " - " a dis che la corent

positiva a corispond a na diminussion dla cària, i l'oma l'equassion diferensial omogénia dlë scond órdin:

02

2

C
i

dt
diR

dt
idL

Për arzòlve costa equassion a venta andé a vëdde le Nòte 'd matemàtica, andova as treuva che la
solussion a l'é:

tktk eIeIi 21
21

andova I1  e I2  a son le costant d'integrassion che a ven-o definìe da le condission inissiaj, mentre k1 e k2 a
son le radis dl'equassion:

012

C
kRkL

vis-a-dì
CLL

R
L

Rk 1
42 2

2

2,1  e butand b
CLL

Ra
L

R 1
4

;
2 2

2

 nòstra  equassion  a

dventa:
tbatba eIeIi 21

V0
L

R

C
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Da l'àlgebra elementar i savoma che la quantità b a peul esse real ò nula ò anmaginària, second se

CLL
R

CLL
R

CLL
R 1

4
opura1

4
opura1

4 2

2

2

2

2

2

.

Con b real i l'oma:
Le solussion k1  e k2  a son reaj e negative e donca ij doi esponensiaj a calo, e la corent i  a tend a

zero con t  che  a  tend  a  l'anfinì.  Se  al  temp  t  =  0  la  corent  a  venta  ch'a  sia  zero,  antlora  a  deuv  esse
021 II . e donca I1  I2. Se i arpijoma la lèj ëd Kirchhoff ch'i l'oma scrivù e i butoma t  0 i trovoma

che
C
QV

dt
diL 0

0 . A sta mira a venta calcolé
dt
di

 da nòstra solussion, e butelo an costa espression. A la

fin as treuva che la costant I1 a val
LCb
QI

2
0

1 .  I  butoma 'ncora
LC
1

0 ,  e  parèj  nòstra  solussion a

dventa :

tbtbta eee
b

Qti
2

)(
2
00

Costa situassion a l'é cola ciaà ëd sircuit "dzorasmorsà "  e  a  l'é  arpresentà,  an  manera  d'autut
andicativa, an figura 21

Figura 21 - Corent ant un sircuit RLC con b real

Con b ugual a zero i l'oma:
La solussion dl'equassion diferensial a dventa, aplicand un procediment dl'istéss tipo 'd col ch'i

l'oma dovrà sì dzora, e con le stésse posission:
taetQti 2

00)(

Costa situassion a l'é cola ciamà ëd sircuit "smorsà crìtich " e a l'é arpresentà, an manera d'autut
andicativa, an figura 22

Figura 22 - Corent ant un sircuit RLC con b = 0

i(t)

t

i(t)

t
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Con b anmaginari i l'oma:
La solussion dl'equassion diferensial, prima dla determinassion dle costant arbitràrie a dventa:

tjtj eIeIti 21)(

andova, coma prima, I1  e I2  a son le doe costant d'integrassion, mentre i l'oma butà  che
L

R
2

 e che

2

2

4
1

L
R

LC
 . Con j  i indicola l'unità anmaginària 1j .

Se i andoma a determiné le costant d'integrassion ant l'istessa manera 'd prima, partend da j'istesse
condission inissiaj, i trovoma che la solussion a l'ha la forma:

ttjtj eeeQjti
2

)(
2
00

Se i arcordoma jë svilup an série dj'esponensiaj e dle fonsion trigonométriche (Nòte 'd matemàtica),

i podoma vëdde che t
j
ee tjtj

sin
2

. I butoma peui ancora che
2
00

0
QI . Donca nòstra equassion

a dventa:

teIti t sin)( 0

Figura 23 - Corent ant un sircuit RLC con b anmaginari

An figura 23 i l'oma arportà l'andura dla corent an fonsion dël temp, sempe an manera d'autut
andicativa. Macassìa a l'é anteressant fé quàich considerassion su st'arzultà.

Prima 'd tut as peul vëdde che as ëstabilìsso d'ossilassion, con la corent che a càmbia soa diression,
e l'energìa anmagasinà dal sircuit as trasforma da eletrostàtica a magnética e al contrari, mentre na part ëd
costa energìa a ven trasformà an calor da la resistensa e donca a ven dissipà. An efét l'ampiëssa dl'ossilassion
as arduv a rason dël termo e t, e se R  a fussa ugual a zero, ëdcò   a sarìa zero, e a-i sarìa nen ridussion
d'ampiëssa. A-i é 'dcò n'àutr mecanism che a arduv l'energìa dël sircuit, che a l'é la radiassion
eletromagnética che i vëddroma a sò temp e che sì i consideroma nen. Se i suponoma un sircuit ideal, andova
la resistensa a l'é zero, antlora i podoma dimostré che l'energìa inissial che i l'avìo dàit al condensator  con la
cària Q0, ant ògni istant a l'é dividùa fra energìa eletrostàtica an sël condensator e energìa magnética ant
l'indutor.

I foma donca la suposission, mach possìbil an teorìa, che a sia R  0.

i(t)

t
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I ciamoma WC l'energìa anmagasinà dal condensator e WL l'energìa anmagasinà da l'indutor. Nostra

condission ëd partensa a l'é 0;
2
1 2

0
LC W

C
QW . I voroma dimostré che a valrìa la relassion:

C
QtWtW LC 2

)()(
2
0

Butand R  0 i l'oma che 0  e  che
LC
1

0 . I arcordoma peui che l'energìa che as

treuva anmagasinà ant un condensator a peul esse dàita considerand la diferensa 'd potensial fra soe armature

v(t), coma 2

2
1)( vCtWC . I podoma arcavé la tension an sël condensator da l'equassion ch'i l'avìo scrivù

aplicand la lèj ëd Kirchhoff, tnisend adéss cont dla situassion R  0. I l'oma che
td
idLtv )( e donca:

tILtv 000 cos)(

e donca l'energìa an sël condensator a sarà dàita da:

tILtIL
LC

CvCWC 0
22

00
22

0
22 cos

2
1cos1

2
1

2
1

Ant l'indutor l'energìa magnética a l'é dàita da 2

2
1)( iLtWL ,  e  adëss  nòstra  corent  a  val  giusta

tIi 00 sin  e donca l'energìa an sël condensator a sarà dàita da:

tILiLtWL 0
22

0
2 sin

2
1

2
1)(

Adéss is arcordoma che i l'avìo butà
2
00

0
QI e i  notoma che con l'ipòtesi  ëd R  0  i l'oma

che 0,  e donca 000 QI . L'energìa total a sarà donca ant ògni istant:

C
Qtt

LC
QL

ttQLttILWW LC

2
0

0
2

0
22

0

0
2

0
22

0
2
00

2
0

22
0

2
1sincos1

2
1

sincos
2
1sincos

2
1

giusta com i vorìo dimostré.
I notoma che cand sin 0 t  a val zero l'energìa a l'é tuta elétrica e cand cos 0 t  a val zero l'energìa

a l'é tuta magnética


